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5. Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng xây dựng và đề xuất cấp có
thẩm quyền thành lập và đưa vào hoạt động Khu bảo tồn vùng nước nội địa “Sông và
sông ngầm trong vùng núi carxto thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng” đã được
phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 13/10/2008 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hệ thống khu bảo tồn vùng nước nội địa đến năm 2020.
6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã:
- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi
phạm về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ và vùng nước
nội địa theo phân cấp tại Quyết định 29/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 về việc
ban hành Quy chế quản lý hoạt động khai thác ở vùng biển ven bờ và vùng nước nội
địa trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các trường hợp sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc
để khai thác thủy sản, tàu giã cào hoạt động khai thác tại vùng biển ven bờ;
- Chủ động bố trí kinh phí để thả bổ sung một số giống thủy sản vào môi trường
tự nhiên nhằm góp phần phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn;
- Thực hiện tốt công tác đăng ký, cấp và gia hạn giấy phép khai thác thủy sản
cho các tàu cá có công suất máy chính dưới 20CV.
Yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện nghiêm túc
nội dung Chỉ thị này.
Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, đôn đốc việc triển khai
thực hiện Chỉ thị này, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tình hình, kết quả thực hiện./.
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